seltje -is is erg in de bedrijfsnamenmode
sinds Fortis (anno 1990). Gewoon Arcadia had ook gekund, maar klinkt natuurlijk te veel naar iets als Massagesalon
Arcadia. Die bestaat ook echt, trouwens,
in Tegelen (ze doen er ook bondage).


O nt sme t ti n gso pe r ati e s

Naast fusies, overnames of (internationale) bedrijfsuitbreiding is er nog een
belangrijke reden om als bedrijf je naam
te veranderen in een naam die naar niks
klinkt. Namelijk een slecht imago of een
smet op je naam. Dat geldt voor Museumpark Orientalis. Dat heette tot half maart
Bijbels Openluchtmuseum. Maar het
museum heeft zich, zoals Orientalis in
Heilig Landstichting bij Nijmegen zelf
zegt, losgewrikt van de katholieke kerk
en wil met zijn nieuwe naam breken met
het verleden. Weer een historische naam
weg – zoals het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden zich sinds 1998
Naturalis noemt. Het Bijbels Openluchtmuseum, een eenvoudige maar veelzeggende naam, een naam uit de cultuurcanon, wordt ingeruild voor een kreet.
Orientalis. Een kreet die binnen een tel
2,6 miljoen Google-hits oplevert.
Ook de omnaming van Vendex KBB in
Maxeda, vorig jaar, is een ontsmettingsoperatie. “We zullen open en eerlijk zijn
over de reden voor een nieuwe naam.
Helaas is de reputatie van onze organisatie momenteel niet optimaal”, sombermande het moederbedrijf van V&D, de
Bijenkorf, Hema en Praxis in een interne
brochure voor medewerkers.
	Intussen geldt voor Maxeda hetzelfde
als voor al die andere namen: hij is volkomen nietszeggend. Maxeda had net zo
goed Madexa of Daxema kunnen heten.


S te vi g tussen d e o r e n

Hebben bedrijven ook nog andere motieven om te kiezen voor zulke abstracte
namen? Jazeker, betogen de bedrijfsnamenexperts. Ten eerste zijn beschrijvende namen, zoals Deelblokjes, GSM-Shop
of Variatiesaus, veel moeilijker merkrechtelijk te beschermen. Het Benelux Bureau
voor de Intellectuele Eigendom, voorheen Benelux Merkenbureau, weigert
namen in te schrijven die een gebrek aan
onderscheidend vermogen hebben.
Daarnaast raken beschrijvende namen
ook gewoon op, verklaart consultant
Alef de Jong van naamcreatiebureau
Markeys Branding in Enschede. Bovendien zijn bij bestaande Nederlandse
woorden ook vaak de ‘.nl’- en ‘.com’internetdomeinnamen al vergeven. En
die moeten wel identiek aan je bedrijfsnaam zijn. Ten vierde worden, zoals al
aangestipt, Nederlandse namen over de

grens moeilijker begrepen. De Jong:
“Latijnse en Griekse klanken doen het
overal in Europa en de VS goed.”
Maar het belangrijkste voordeel van
een fantasienaam is volgens De Jong
dat die makkelijker te ‘branden’ is, oftewel: makkelijker in het hoofd van de
consument te stampen. “Neem beschrijvende namen als Lang Lekker (van
Domo), of Dubbelvla (van Campina).
Dat kan iedereen op zijn pakken drukken. Grote kans dat je met een ander
merk terugkomt als je op pad wordt
gestuurd met die producten op je boodschappenlijstje.” Een fantasienaam kost
in het begin wel meer aan reclame, er-

kent hij, maar de naam zit op den duur
steviger tussen de oren dan een beschrijvende naam.
Denk nu even aan Häagen-Dazs. Dan
krijg je automatisch zin in ijs. Maar het
heeft het Amerikaanse ijsmerk wel heel
veel geld aan reclame gekost om van
die fantasienaam een lustopwekkende

merknaam te smeden.
Verkorte bewerking van het eerste hoofdstuk
van het boek De bedrijfsnamenfabriek. Trends en
kuddegedrag van Erwin Wijman, dat in april
verschijnt bij Nieuw Amsterdam Uitgevers.
ISBN 978 90 468 0221 2, 192 blz., € 17,50.
Zie ook de aanbieding op bladzijde 101.

Oproep:
het Nederlands van 2082
Redactie Onze Taal

A

ls je het eerste nummer van Onze
Taal (uit maart 1932) opslaat, vallen onmiddellijk de verschillen met het
huidige Nederlands op. Niet alleen de
spelling doet ouderwets aan, maar ook
de manier waarop er destijds werd geformuleerd. Zo schreven de redacteuren
precies 75 jaar geleden: “Het was goed
om een en ander nog eens saam te vatten, zoo dacht ons”; nu zouden we het
hebben over ‘samen te vatten’ en ‘zo
dachten we’. Hoe de Onze Taal-redacteuren van het eerste uur klónken,
weten we niet. Maar het is onwaarschijnlijk dat ze woorden als waarlijk
en bijgevolg (ook uit dat eerste nummer) uitspraken als ‘waawluk’ en ‘baaigefolg’, zoals een huidige spreker van
het Poldernederlands dat zou doen.
Kortom, de afgelopen 75 jaar is er
veel veranderd, en het is heel waarschijnlijk dat dat in de komende 75 jaar
niet anders zal zijn. Maar hoe zou ‘onze
taal’ er in die verre toekomst uitzien en
klinken? Blijft het beperkt tot de opmars
van hun zeggen, groter als en het meisje
die, zoals zo vaak gezegd wordt? Of
staan ons ook verrassingen te wachten?
Gebruiken onze nazaten in 2082 bijvoorbeeld nieuwe klanken, een ander
soort woorden of merkwaardige zinsconstructies?
We nodigen álle sprekers van het Nederlands uit om hun fantasie en inbeel-

dingsvermogen de vrije loop te laten.
Eigenlijk is er maar één regel: hou het
kort (max. 250 woorden). Insturen kan
tot 30 juni. Reageer bij voorkeur via
internet (toekomst@onzetaal.nl of via
www.onzetaal.nl/toekomst). Stuur anders uw bijdrage naar: redactie Onze
Taal, Raamweg 1a, 2596 EH Den Haag.
Wij zouden graag uw naam en adres
weten, en liefst ook uw leeftijd.
We willen kinderen en jongeren met
klem vragen te reageren – als iemand
die verre toekomst zal meemaken, dan
zijn zíj het tenslotte. Misschien zijn er
docenten onder onze leden die ervoor
voelen het project een plaats te geven
in de lessen taal of Nederlands. Neem
voor meer informatie daarover contact
op met de redactie van Onze Taal, via
070 - 356 12 20.
De mooiste, origineelste en opmerkelijkste voorspellingen over de taal
van 2082 verschijnen in boekvorm.
Mocht uw bijdrage daarvoor geselecteerd worden, dan krijgt u dat boek
van ons cadeau. Verder dienen alle bijdragen mede als basis voor het jubileumcongres ‘Onze taal, onze toekomst’,
op 8 december 2007. Maar de allermooiste beloning is toch wel de vermelding in Onze Taal van maart 2082,
als het tijdschrift 150 jaar bestaat en
uw voorspelling blijkt te zijn uitgeko
men.
O n z e Ta a l 2 0 0 7 • 4

79

